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newsletter
impra® letos slaví již 140 let

impra® je značkou pro ochranu a povrchovou úpravu dřeva společnosti RÜTGERS
Organics GmbH se sídlem v Mannheimu v Německu. Pod tímto názvem se skrývá
rozsáhlý výrobní program, který po desítky let splňuje požadavky zákazníků v
různých odvětvích po celém světě.

Práce s povrchem dřeva a impregnace dřeva
nás ženou stále kupředu, protože obě tyto oblasti se stále více prolínají. Systematicky zkoumáme
vlastnosti tohoto přírodního materiálu a vyvíjíme
ekologické inovace pro jeho ošetřování. Proto
se také dnes můžeme hrdě označit za předního
výrobce v oblasti impregnací a povrchových úprav
dřeva.

V roce 1877 založil Dr. Carl Weyl v Mannheimu
„Chemische Fabrik Lindenhof“. Od té doby se datuje naše dlouhá historie. 140 let práce s dřevěným
materiálem určitě není špatná reference, pokud
uvážíme, že toto časové období zahrnuje celou
historii moderního zpracování dřeva. To, co v dávné době začalo impregnací železničních pražců,
se dnes stalo naší nejsilnější stránkou. Zušlechťování dřeva pro nás není žádným novým oborem,
ale každodenním chlebem.
Spojovacím článkem celého impra® sortimentu
jsou zkušenosti odborníků, kteří prakticky se dřevem a pro dřevo žijí. Všechna naše řešení a služby
vycházejí z dokonalé znalosti tohoto jedinečného
přírodního materiálu.
Kromě toho si velice dobře uvědomujeme důležitost poradenství a osobní blízkosti k zákazníkovi. Proto
se snažíme strukturu naší společnosti co nejvíce přizpůsobit požadavkům trhu.

Reference

impra®lanDecklack D100

Krycí lak impra®lan-Decklack D100 z produktové řady impra®lan určené pro průmyslové
použití je vodou ředitelný, hedvábně lesklý lak
s extrémní krycí schopností a odolností vůči
povětrnosti. Používá se zejména jako mezivrstva a finální vrstva na okna a dveře. K jeho
hlavním přednostem dále patří vysoká elasticita, odolnost proti slepování lakovaných ploch,
velmi dobré překrytí hran a odolnost vůči potu
a slinám dle DIN EN 71-3. Standardně je dodáván v bílých odstínech RAL 9010, RAL 9016 a
9110. Samozřejmostí je namíchání barevného
odstínu dle přání zákazníka. Matnou variantou
tohoto krycího laku je produkt impra®lan-Decklack D150. Oba produkty jsou dodávány v baleních: 5 l, 20l, 50 l a 120 l.

Produktové portfolio značky impra je rozděleno
do 4 skupin:
- impra®lan - produkty pro průmyslovou povrchovou úpravu dřeva
- profilan® - nátěrové produkty pro profesionální
použití
- impra®lit - produkty pro ochranu dřeva
- impra®tec - produkty pro aktivní ochranu dřeva
Více k jednotlivým produktovým řadám se dozvíte
v příštím vydání newsletteru.

Viladům nad
Kundratkou, Praha
Soubor viladomů nad Kundratkou v Praze 9
nabízí svým obyvatelům nadstandardní bydlení,
které slučuje požadavky náročného uživatele s reprezentační formou interiéru i exteriéru.
Velmi důležitou součástí každého bytu jsou
okna, která podstatně ovlivňují architekturu budovy a výrazně dotvářejí její individualitu. Okna
zajišťují jednak tepelnou a protihlukovou izolaci,
osvětlení, možnost nahlédnout dovnitř a ven a
zároveň dotvářejí unikátní tvář bytu. K dokonalému
vzhledu oken v komplexu viladomů Nad Kundratkou přispěly nemalou měrou také tyto produkty
značky impra®:
základ impra®lan-Grund G500
mezivrstva impra®lan- Vorlack V100
vrchní vrstva impra®lan-Decklack D100

www.impra.de

